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المشرح... مدينة تفوح برائحة العنبر العطرة

كانت امل�سرح قرية ت�سمى  
احللفاية يف اأواخر العهد العثماين 

واال�سم م�ستق من نبات احللفاء 
املنت�سر بكرثة ، وكانت تابعة 
لق�ساء  الدويريج القريب من 

احلدود االيرانية والواقع على 
نهر الدويريج النابع من ايران ، 
وكانت فيها حامية تركية ، وعند 

االحتالل الربيطاين للعراق 
حتولت احللفاية اىل ناحية باال�سم 

نف�سه عام 1920 وعني لها اأول 
مدير ناحية اأ�سمه منيع ح�سن 

العكيلي . 

ويف ع��ام1924 �ص��درت االدارة امللكي��ة اأمرا 
بت�ص��ميتها  امل���رح بدل احللفاية وهذا اال�ص��م 
م�ص��تق من كرثة ال���روح والتفرعات يف النهر 
امل��ار به��ا واملمتد ع���رات الكيلوم��رات من 
العم��ارة حت��ى اأهوار اجلنوب، و�ص��ارت مركزا 
لتجم��ع اأبن��اء الع�ص��ائر فتو�ص��عت وبنيت فيها 
الدور احلديثة واالأ�ص��واق ودوائر احلكومة ومير 
بها نه��ر امل�رح وهو اأحد تفرع��ات دجلة عند 
دخوله مدينة العمارة في�ص��طرها اإىل �صطرين ، 
ث��م يتجه جنوبا ليتف��رع اىل جداول عدة تروي 
االأرا�ص��ي الزراعي��ة والقرى املنت���رة بكثافة 
حول الناحية ويتال�صى اأخريا يف اأهوار احلويزة 
وال�صن��اف وغريهم��ا وا�صه��ر ع�صائ��ر امل���رح 
ع�ص��رية ال�صواع��د وتقطنه��ا ع�صائ��ر اأخرى مثل  
بن��والم وكعب وكنان��ة وغريها ونظ��را لوقوع 
الناحي��ة وقراه��ا عل��ى حاف��ات االأه��وار فق��د 
ا�صته��ر اأهلها بزراعة احلب��وب وخا�صة  ال�صلب 
لك��رثة املي��اه والطم��ي وكذل��ك ملمار�صة �صيد 
االأ�صم��اك والطي��ور وتربية الدواج��ن واالأغنام 
واالأبق��ار واخليول واجلامو�س ون�صج احل�ران 
من الق�ص��ب ، وا�صتغل بع�س االأهايل بالتجارة 
ونقل الب�صائع ما بني العراق واإيران والناحية 
حماطة بغابات نخيل كثيفة ت�صكل �صياجا من 
الروع��ة واالمان م��ن جهتها ال�صمالي��ة وتنتج 
اأ�صنافا من التمور وننت�ر ب�صاتني النخيل يف 

�صواحيها وقراها اأي�صا .
كم��ا يح��رف الكث��ريون م��ن اأبنائه��ا ح��رف 
الزراع��ة و�صيد االأ�صماك و�صناعة الزوارق كما 
ي�ص��كل ال�صابئ��ة املندائي��ون ن�صب��ة كبرية من 
�صكانه��ا ، ويف الناحية بع�س املناطق االأثرية 
الت��ي مل يجر الك�ص��ف عنها حت��ى االآن مثل تل 
عزي��زة ومنطقة ت��ل العنرية وه��ي منطقة مر 
به��ا الفار�س العرب��ي عنرة بن �ص��داد العب�صي 

لي�صريح عند عودته من اإحدى الغزوات ،
وتنت���ر عن��د حدوده��ا مناط��ق االه��وار التي 
تت�صل باأه��وار اإيران كاأهوار اجلك��ة وال�صناف 
وامتدادات نهر امل���رح متتد م�صافات �صا�صعة 
من املاء والغاب��ات الكثيفة بالق�صب والربدي 
ونبات��ات اأخ��رى منها م��ا يعي�س حت��ت �صطح 
امل��اء ومنه��ا يعي�س يف احلاف��ات وفيها انواع 
كث��رية من احليوانات املائي��ة واملتوح�صة كما 
هاجرت اإليه��ا الطيور يف موا�ص��م الربد ومنها 
م��ا ا�صتوط��ن كطي��ور املناط��ق احل��ارة وهكذا 
تك��ون عاملا جديدا ملئ باخلريات التي ا�صتفاد 
منه��ا النا�س الذين جل��اأوا اإليها من اجل الرعي 
وزراع��ة الرز يف اأطرافها حي��ث املياه ال�صحلة 
، وا�صتف��ادوا م��ن الق�ص��ب وال��ربدي يف عم��ل 

البيوت اأو ال�صناعات اليدوية .
 وهك��ذا عا���س اأبن��اء ه��ذه املنطقة م��ن خالل 
االكتف��اء الذات��ي مل��ا تتمت��ع ب��ه من ث��روات ، 
وتوج��د ان��واع م��ن ال�صم��ك اأ�صهره��ا القط��ان 
والبن��ي وال�صل��ج واحلم��ري كم��ا ي�صط��ادون 
ال��زوري  علي��ه  ويطلق��ون  االأ�صم��اك  �صغ��ار 
وجتري عمليات ال�صيد اأما بال�راج وهو �صوء 
م�صب��اح ي�صتعم��ل يف اللي��ايل املظلم��ة فيتبع 
ال�صمك الزورق اىل ال�صطح في�صطاده ) بالفالة( 
وهي ع�صا طويلة يف نهايتها ما ي�صبه اأ�صابع 
الي��د املدببة االأطراف في�صط��ادون بها ال�صمك 
وهن��اك ال�صي��د بال�صبك��ة الت��ي يقطع��ون بها 
النه��ر فت�صط��دم به��ا ال�صمك��ة ويجمعونه��ا ، 
وم��ن ان��واع الطيور اخل�ص��ريي واأم �صكة وهما 
االأف�صل وتاأتي من املناط��ق ال�صمالية بالعامل 
والب��ط وه��و ال��وز والب��ط ال�صين��ي والكو���ر 
وال�ص��وادة ودج��اج امل��اء والكرك��ي والربهان 
�صناع��ة  فت��ربز  اليدوي��ة  ال�صناع��ات  اأم��ا   ،
احل���ران من الق�صب وله��ا م�صميات ) بارية، 
طري��دة، ع�صرياوية ( وكذل��ك احل�ران والطبك 
وي�صنعان من نبات اجل��والن املجفف و�صعف 

النخيل ،
وت�صتهر يف امل�رح زراعة ال�صلب وهو الرز قبل 

ان يزال ق�ره وهو انواع كالعنرب وهو االأف�صل 
وميت��از برائحت��ه العط��رة والغربي��ة والنعيمة 
والب��اذوري وهو رديء ويعترب الرز ال�صتال من 
الن��وع اجليد وهو يزرع ثم يقل��ع ويزرع ثانية 
يف الغرين ويعترب الرز غذاء رئي�صيا يف االهوار 
ي��وؤكل بع��د طبخه م��ع امل��رق اأو الل��ن الرائب 
وي�صنع منه بعد طحنه اأنواع من اخلبز  ال�صياح 
وه��و رقيق ي�صنع على �صاج ثم  الر�صاع وهو 
اأكرث �صمكا  والطابك وهو االأ�صمك وي�صنع على 
قر�س طني مفخور بقطر 70�80 �صم واحلناية 
وت�صنع م��ن عجينة الرز املطح��ون غري اللينة 

وت�صوى بالنار.
اأم��ا اأه��م احليوانات الت��ي تعي���س يف املنطقة 
فه��ي اجلامو���س وه��و حي��وان مائ��ي �صخ��م 
يعط��ي الكثري م��ن احلليب الد�ص��م ويطلق عليه 
ا�ص��م  ال��دواب ، اأما البقر فاأن��ه يعي�س معه على 
نباتات الهور املائية وهناك اخلنزير الوح�صي 
وه��و �ص��ار ال ناف��ع بالن�صبة لل�ص��كان االهوار 
وتوج��د اأفاع �صخمة ي�صمونها  العنافي�س ومن 
النبات��ات الت��ي ت�صته��ر يف االه��وار ه��و نبات 
العّكي��د وه��و ل��ب نبات ال��ربدي ولون��ه ابي�س 
وطعمه حلو امل��ذاق ي�صبه قلوب �صغار النخيل  
اجلّم��ار، اأما ال��كاط فهو نب��ات يكرث يف جميع 
االه��وار عموما وي�صبه ال�صل��ق ومذاقه حام�س 
وي��وؤكل مع اخلبز فيما ي�صن��ع اخلّريط بطريقة 
التبخ��ري والتجفيف بعد ان ي�ص��اف اإليه ال�صكر 

والهيل .
تاريخ قبيلة ال�صواعد

بعد درا�ص��ات وبح��وث ومقارنًة ب��ني الوثائق 
وامل�صجرات والن�صو���س املكتوبة هنا وهناك 
ع��ن  واملنقول��ة  املتوات��رة  الرواي��ات  زائ��داً 
الثق��اة واالأمناء من اأبناء قبيل��ة ال�صواعد تبني 
وبال�صكل القاطع الذي ال جدال فيِه اأّن ال�صواعد 
يرجعون يف ن�صبهم اإىل جدهم اجلامع �صعد بن 
ح�ص��ني بن ها�صم ب��ن واجد بن حمم��د بن عبد 
اهلل ب��ن عمران بن ح�صني بن جحي�س بن حزوم 
ب��ن ب�ر ب��ن حمم��د الطارجي بن م���رف بن 

�صليم��ان ب��ن زيد ب��ن �صيبان بن مدل��ج بن بدر 
ب��ن رافع بن االأمري عب��د اهلل )كح�س الَكوم( بن 
حري��ث بن عيادة بن غالب ب��ن فار�س بن كرم 
ب��ن عكرمة ب��ن االأمري ثور ب��ن االأمري عمرو بن 

معد كرب الزبيدي.
فهن��اك فرقت��ان االأوليت��ان فت�صكن��ان ناحي��ة 
امل�رح وجميع اأرا�صي الناحية املعروفة با�صم 
احللفاية يف حمافظة مي�صان وهي خا�صة بهم 
دون غريه��م، اأم��ا الفرق��ة الثالث��ة فت�صكن يف 
اأرا�ص��ي جريت بني امل�رح والكحالء، والفرقة 
الرابعة ت�صكن يف غ��رب دجلة بجوار ع�صائر اآل 
اأزيرج يف اأرا�صي امليمونة وال�صالم، اأما الفرقة 
اخلام�ص��ة فهم اأوالد ف�صيل بن �صعد فت�صكن يف 
القرن��ة و�ص��وق ال�صي��وخ وت�صك��ن اجلزائر وهي 
املنطق��ة امل�صماة اخلرم��ة الواقعة جنوب �صوق 
ال�صيوخ وهي االأرا�صي امل�صغولة اليوم من قبل 

اأفراد ع�صرية اآل جويرب اخلاقانية.
�صك��ن ال�صواع��د يف �صم��ال احلل��ة حي��ث كانوا 
ي�صكن��ون هن��اك فق��د ذك��روا يف ح��وادث �صنة 
883 ه��� / 1478م يف كت��اب تاريخ العراق 
ب��ني االحتالل��ني، وق��د تعر�ص��ت اإىل غ��زوات 
االأت��راك اأك��رث من م��رة وكانت اآخر غ��زوة تلك 
الت��ي ق��ام بها وايل بغ��داد اآن��ذاك الوزير ح�صن 
با�صا �صن��ة 1119 ه� / 1707 م �صد الع�صائر 
التي كانت غري موالي��ة للحكم العثماين وفيهم 
زبي��د، واجلحي���س، وال�صعي��د، واملعام��رة، واآل 
خال��د وع�صائر الدلي��م، واآل نوف��ل، واآل ح�صني، 
وعل��ى اثر هذه الغ��زوة ترك ال�صواع��د ديارهم، 
وحتولوا عنها اإىل �صط الَكار، ومن هناك حتولوا 
اإىل اأنحاء ال�صطرة حيث يوجد منهم اليوم بقية 

باقية مع ع�صرية البو �صعد احلمريية. 
بعده��ا رحل��وا اإىل اأنحاء �ص��وق ال�صيوخ فنزلت 
فرق��ة منهم على نه��ر املجيحي�صي��ة يف اأعايل 
�ص��وق ال�صي��وخ اأم��ا الغالبي��ة منه��م فنزلوا يف 
اأر���س اأ�صمه��ا اخلرم��ة الواقع��ة جن��وب �ص��وق 
ال�صي��وخ وهي االأر�س الت��ي ت�صكنها ع�صرية اآل 
جويرب اخلاقانية وبع��د اأن اأم�صوا يف موطنهم 

ه��ذا مدة م��ن الزمن رحل��وا عنه��ا اإىل اجلزائر، 
حيث توجد اليوم منهم بقية با�صم ال�صواعد اأهل 
اخلرم��ة وه��م اأوالد ف�صيل كما ذكرن��ا �صابقًا. 
بعده��ا حتول��وا اإىل �صط العم��ارة وهو املجرى 

اجلديد لنهر دجلة.
ونزل��ت هذه الف��رق يف غرب دجل��ة يف منطقة 
احلف��رية بالق��رب م��ن قلع��ة �صال��ح التابع��ة 
ملحافظ��ة مي�ص��ان وبع��د اأن اأم�ص��ى ال�صواع��د 
الكح��الء  اإىل منطق��ة  �صن��وات حتول��وا  ب�ص��ع 
الواقع��ة �رق��ي نهر دجل��ة فن��زل اآل تريج يف 
اأر���س اأ�صمه��ا البويتي��ل ونزل بالق��رب منه اآل 
اأذان باأرا�ص��ي َك�صيب��ة الواقع��ة جن��وب مركز 
الل��واء ون��زل اآل حميدان بن حم��اد يف اأرا�صي 
الفوادي��ة و اأم احلن��ة ون��زل اآل رطان بن حممد 
الدواوي��ر وهي االأر���س املعروفة الي��وم با�صم 

اأرا�صي نهر جريت.
وبع��د ذل��ك هاجر اب��ن اأذان واأتباع��ه اإىل غرب 
دجلة جماوراً لع�صائر اآل اأزيرج واأ�صبح ا�صمهم 
بعد ه��ذه االنتقالة ال�صواعد الب��ران وجاء هذا 
اال�ص��م نتيجة خ�صومة حدث��ت لهم مع اإخوتهم 
ال�صواع��د. اأم��ا الفرق��ة اخلام�صة فق��د بقيت يف 

�صوق ال�صيوخ والقرنة.
ويف ه��ذه الف��رة احتد زام��ل وح�ص��ان و�صارا 
راية واح��دة يرحلون �صوي��ة ويزرعون االأر�س 
بامل�صارك��ة، وبعد مرور اأك��رث من ع�رين �صنة 
ت��ركا زام��ل وح�ص��ان الكح��الء وحت��وال عنه��ا 
باإتباعِهم��ا اإىل احللفاية يف اأر�س ال�صويطيات 
الكائن��ة يف بزايز نهر امل�رح وكان قد �صبقهم 
اإىل اأر���س ال�صويطي��ات ه��ذه ع�ص��رية ال�صواري 
احلوي��زة  اإىل  واأجلوه��ا  فحاربوه��ا  االأ�صدي��ة 
وحل��وا حملها. وبعد ان م��رت االأيام وال�صنوات 
عل��ى توطنه��م يف احللفاي��ة حاربه��م عليه��ا 
ال�صي��خ جناح ب��ن احلاج نا�ر �صي��خ بني اأ�صد 

وتغلب عليهم واأجالهم اإىل احلويزة.
وبع��د م��رور اأربع��ة ع���ر عام��ًا ح��ل طاعون 
1247 ه��� يف �صكان احللفاية مات على اأثره 
ع��دد كبري م��ن �ص��كان املدين��ة وباالأخ�س من 

بني اأ�صد، وقام بالهرب كل من ي�صتطيع الهرب 
نح��و موطنه��م االأول اجلباي���س وق��د اأُ�رمت 
النار يف منازلهم يف اخلربة من قبل اأحد اأفراد 
فرقة ع�ص��رية الهليجية اإح��دى ع�صائر ال�صواعد 

فاأتت النار على االأول واالآخر.
بع��د هذه احلادثة عاد ال�صواعد من احلويزة اإىل 

احللفاية، حيث موطنهم ال�صابق.
اإن ع��ادت ال�صواع��د اإىل حللفاي��ة حت��ى  وم��ا 
ح�صل��ت اأكرث م��ن معركة بينهم ب��ني جريانهم 
من ع�ص��رية الب��و حممد وكان��ت اأ�صه��ر معركة 
دارت بينه��م ه��ي معرك��ة َكط��ان 1289 ه�/ 

1872م. 
موج��ز هذه املعرك��ة ففي �صن��ة 1286 ه� حدثت 
معرك��ة ب��ني البو حمم��د وع�ص��رية ال�صواع��د على 
الت��زام اأر�س احللفاية انت���رت فيها ع�صرية البو 
حممد بعد معركة ق�صرية ترك على اأثرها ال�صواعد 
احللفاي��ة متوجه��ني اإىل احلوي��زة وعل��ى النح��و 
الت��ايل: مو�ص��ى بن حممد ب��ن زام��ل ، و�صياع بن 
ح�ص��ني بن ح�ص��ان واأتباعهم اجته��وا اإىل احلويزة 
اأم��ا ح�ص��ني احل�ص��ان فق��د اأجت��ه اإىل العم��ارة يف 
منطقة الدفا���س. وهاجر م��وزان اإىل ال�صودان يف 
منطق��ة البحاث��ة وهاج��ر بي��ت جمي�ر ب��ن فليج 
واأخوت��ُه طلق وعل��َك اإىل الكحالء ونزلوا هناك يف 
االأعي��وج، وبعد م��رور اأكرث من �صنت��ني على ترك 
ال�صواعد احللفاية قرروا العودة اإليها فتم التخطيط 
واالإع��داد لهذه العودة فقاموا ب�ص��ن هجوم كا�صٌح 
و�صاعق على ع�صرية البو حممد وابتداأ الهجوم من 
جزي��رة االأ�صدي و�روعًا من حاف��ة هور ال�صناف 
من اجله��ة ال�رقية من نهر الكح��الء بالقرب من 
الَكرمي��ة، وم��ن نه��ر الَكرمي��ة متام��ًا مت الهج��وم 
ال�صاع��ق املباغت عل��ى البو حمم��د وبعد معركة 
قوية كانت الغلبة فيها اإىل ع�صرية ال�صواعد، وكان 
لق��دوم فر�ص��ان من ع�ص��رية ال�صواع��د الذين كانوا 
جلوي��ة يف البحاث��ة العائدة اإىل ع�ص��رية ال�صودان 
ج��اءوا اإىل ن�رة اإخوانه��م ال�صواعد اأثره الوا�صح 
يف تغلي��ب كفة ال�صواع��د على ع�ص��رية البو حممد 
وبعدها اجنلت املعركة بن���رة ال�صواعد وهروب 

ع�صرية البو حممد وعودتها اإىل مكانها يف املجر، 
وكان اأول قتي��ل من ع�صرية الب��و حممد هو �صالل 
العتاب��ي حامل راية �صيه��ود البريغجي فقد قتله 
وهاب��ي بن موزان بن حممد ب��ن زامل من �ربة 
�صي��ف. اأما ال�صواعد فقد كان��ت خ�صارتهم يف هذه 
املعرك��ة �صخ���سٌ واح��د ه��و حما�صن ب��ن فنجان 
ب��ن زامل ومن هذا التاري��خ 1289 ه� واإىل اليوم 

كانت احللفاية موطنًا لع�صرية ال�صواعد.
تت�ص��ف قبيل��ة ال�صواع��د اجلحي�صي��ة الزبيدية يف 
حي��ث  الب��داوة  بطاب��ع  االأوىل  ن�صاأته��ا  مراح��ل 
امتهن��ت الرع��ي يف االأغنام وال��دواب مما فر�صت 
عليه��ا التجوال والرع��ي يف مناط��ق خمتلفة ومل 
يك��ن لهم ا�صتق��رار ثابت يف منطق��ة بحيث تكون 
له��م معه��ا حي��اة زراعي��ة اأو مدني��ة وا�صحة ومل 
ي�صب��ق اإن كانت لهم ملكية الأر�س يف اأي حمافظة 
بدلي��ل مل ي��رد يف اأي م�ص��در ي�ص��ري اإىل ذلك حتى 

دخولهم اإىل لواء العمارة.
وبع��د انتقاله��م اإىل ل��واء العم��ارة وا�صتقراره��م 
بها والتزامه��م لالأرا�صي الزراعي��ة وا�صتئجارهم 
لالأر���س ببدالت معينة وعق��ود الآجال مقررة مع 
الدولة انتقل��وا اإىل حياة الزراع��ة وباالأخ�س الرز 
واحلنط��ة مع احتف��اظ ق�ص��م منهم مبهن��ة الرعي 
هم  باالأغنام والدواب اجلامو�س حتى قيل عنهم اإَنّ
اأ�صح��اب زرع و�رع وقد كان��وا مزارعني مهرة 
وذو �صالبة وعزمية يف مواجهة الطبيعة القا�صية، 
فمنطق��ة امل���َرّح / احللفاي��ة مل تك��ن باالأر���س 
اأو اخل�صب��ة وال�صاحل��ة للزراع��ة حي��ث  ال�صهل��ة 
كان��ت تغطيها مياه االأهوار ووجود نبات احللفاء 
اإ�صافًة اإىل وجود اأرا�ص��ي �صبخة ولكن اإ�رارهم 
وعنادهم على اإحياءها وا�صتثمارها كان لُه الدور 
يف جعلها من املناطق الزراعية املهمة يف اللواء. 
وكان ه��ذا التوج��ه يحتم عليهم ك��ري وا�صتحداث 

االأنهر التي �صكنوا عليها وا�صتغلوها يف الزراعة.
لقد كانت هذِه املرحلة من حياتهم هي مرحلة 
الط��الق اخللع��ي م��ع حي��اة الب��داوة وبداي��ة 
االق��ران مع حي��اة الزراع��ة وتربي��ة املوا�صي 
الت��ي ال حتت��اج اإىل الرع��ي خ��ارج املنطق��ة، 
وكان��ت هذِه املرحلة اأي�ص��ًا بداية دخولهم اإىل 
املدن واالنخراط يف احلياة املدنية واال�صتقرار 
فاأنخ��رط كثرٌي م��ن اأبناءهم يف حي��اة املدينة 
عل��ى  وح�صل��وا  الر�صمي��ة  املدار���س  ودخل��وا 
�صه��ادات عالي��ة منه��ا، وم��ن ُث��َمّ اجته��وا اإىل 
الوظائف احلكومي��ة والقوات امل�صلحة وتبوءوا 
منا�صب عالي��ة ورتب رفيع��ة واأ�صبحوا قادة. 
و�ص��رد تراج��م البع���س مم��ن تي���ر احل�صول 
عل��ى ترجمتِه يف م��كان اآخر م��ن الكتاب ويف 
حمل��ِه. وتعتز وتت�رف وتتمي��ز قبيلة ال�صواعد 
بانخ��راط جمه��رة كب��رية منه��م يف الدرا�ص��ة 
احلوزوي��ة يف النجف االأ�رف وباقي احلوزات 
وظهر منهم علماء اأعالم وجمتهدين )اأعلى اهلل 
مقام االأموات منهم( و )اأمَدّ اهلل يف ظِل االأحياء 
منهم( فقد كانت لهم مكانة رفيعة يف االأو�صاط 
الديني��ة والعلمي��ة وظل��ت اأ�صماءه��م تردد يف 
كل حمف��ل ون��اِد وكانوا بحق من خ��رية واأَجُلّ 
واأ���رف ال�صف��راء له��ذِه القبيل��ة، و�صيكون��ون 

�صفعاٌء لنا اإن �صاء اهلل يف الدار االآخرة. 
و�ص��رد تراجم بع�س ممن وقفن��ا على ترجمتِه 
يف حم��ل اآخر من الكتاب كما وظه��ر من اأبناء 
ه��ذِه القبيلة كت��اب واأدباء و�صع��راء معروفون 
يف االأو�صاط الثقافية. وتت�رف قبيلة ال�صواعد 
مبا �صطرتُه من �صفحات البطولة واملجد وبذل 
الغ��ايل والنفي�س يف الدفاع عن حيا�س الوطن 
الغ��ايل. ووقوفها يف وجه الغزاة املحتلني وقد 
لَبّت ن��داء اجله��اد املقد�س الذي اأعلن��ُه مراجع 
اآن��ذاك و�صارك��ت يف اجله��اد �ص��د  امل�صلم��ني 
الغ��زاة ومنه��ا معركة املنج��ور كم��ا كان لها 
م�صاركة يف ث��ورة الع�رين التحررية ومعركة 
امل�صلم��ني والعرب يف فل�صطني كما اأن لها دور 
يف االأح��داث الوطنية والقومية االأُخرى وكانوا 
ه��ا تع��رب عن  يفتخ��رون به��ذِه امل�ص��اركات الأَنّ
انتمائه��م االإ�صالمي االأ�صي��ل ونف�صهم القومي 

والوطني ال�صادق.
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